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See silmapilk oli ka ainu»
leseks heledaks kiireks wana
sõjamehe elus. Selle mõjul
oli ta nagu uueste sündinud.
Ta lookas selg ajas end sirgu,
alati maha pöördud silmad
waatasid nüüd ülesse, selle
lehwiwa, kirju riidetüki peale,
käsi hoidis õtse ja kindlaste
pühadust, ei surma, äraandmist
ega kaotust kartes.
Ei olnud lahingu ajal õnne
likumat inimest, kui alamleitnant
Gornius.
Mõlema
käega naha sisse õmmeldud
lipuwarrast kinni hoides ei
kõnelenud ta sõnagi, jah, isegi
ei liigutanud ennast. Iseendas»
se anduna, liikumata, oli ta
nagu pühatalitusel.
Kõik ta
elu, kogu ta jõud koondusid
endid
nendesse
kramplikult
kokkupigistatud sõrmedesse, mis
kullatud warrast, mille otsas
Hädaohtlikul teel.
kuulidest lõhki kistud räbalad
^^^^^^^^^^^^^^
lipendasid, kinni hoidsid, wälja»
kutsuwalt ja trotsiwalt waatasid ta silmad sakslaste poole,
nagu hüüdes: „Eks tatsuge aga seda mu käest ära w õ t t a ! . . "
Aga ei Üksti julgenud sarnast katset teha; isegi surm ei
puutunud teda. Peäle kõigewerisemaid lahinguid muutus
lipp itta nurumaks, purumats, ta läks kuuliaukudest õredaks ja läbipaistwaks, aga teda hoidis ikkagi endist wiisi
wana Gornius.

1.

Pulk seisis raudtee tammi peal ning oli Saksa wägebele märgilauaks. kes sada sammu eemal, metsa ääres aset
olid wdinud. «Heitle maba!" — käskisid ohwitserid. Aga
teegi ei kuulanud neid. wahwa polt jäi seisma müürina
oma lipu ümber. Looja minew päikene walgustas põldusi
fa hemamaiö ümbruses ning paksu suitsu sees olew inimeste
kogu nende keskel paistis tui kari olewat, keda küue-ilm ära
oli hirmutanud ja kohtuma pannud.
Wahetpidamata kõmises raudne wihm selle raudtee
tammi kohal! Kuulda oli ainult laskmise raginat ning
tumedat kuulitildude rabinat, kuna suurtükikuulid hooti
hulka hulgusid. Wahetewahel kadus lipp, mis võlgu kohal
lehwis, paksu suitsu sisse. Siis kõlas kindel, rahuline hääl
üle laitmise ragina, üle haawatute needmise ja üle surejate
lorina: „Lipu juurde, lipu juurde, lapsed!" Plmakas udus
wiiksalas ohwitseri kogu, lähines lipule ja uueste lehwis
lipp lahinguwäljal.
Kakskümmend kaks korda langes t a . . . Kakskümmend
kaks korda wõeti ta Warras alles soojalt surejate käte
wahelt, ning uhkeste lehwis ta jälle. Ning widewiku katte
tulemisel, kui terwest polgust wäike näputäis inimesi weel
järel oli. kes pikkamööda taganema hakkas, olid lipust, mida
seersant Gornius hoidis, weel ainult räbalad alles. Tema
oli tahestümnes kolmas lipumees selle raske päewa jooksul.
II.
Seersant Gornius — toana puupea, kes waewalt enda
nime oskas kirjutada, teenis kakskümmend aastat poltus,
kuni ta alamohwitferiks tõsteti. Leitud lopse wilets põlw,
siis elu kasarmutes, mis kõike nüriks teeb, see tõik oli nagu
ta madalale otsaesisele kirjutatud; selg oli temal ranitsa all
looka kooldunud, käik masinlik, ühetoonilises marssi taktis.
Peäle selle kogeldas ta weidi, aga lipumehelt ei nõuta ju
kõneandi. Sellel tähtsal õhtul ütles tale poltownik:
„Sina. wennas. wõtsid lipu!.. Siis pea teda ka!"
" Sellelsamal silmapilgul sai ta ka oma wihmast ja Päilesest tuulitanud sineli peale alamleitnandi pagunid.

NI.

Septembrikuu jõudis kätte. Sõjawäe Metzi all olek,
ümberpiiramine ja pikk poris seismine, mille tõttu suurtükid patsu roostelorra peale wõtsid, täieline tegewuseta olek ja moona puudus, m>lle pärast esimesed sõjawäed
maailmas haigustest ja kurwastusest langesid — mõjus niitv&vo fö/awäe peate, et toit julguse kaotasid; ülemad \a
soldatid, ühelgi polnud enam usku ega lootust. Ainult
Gornius ei kaotanud usku; tema tolmewärwiline riidetükk
oli temale kõigeks, ja kui see tema juures oli, näis tal kaotus wõimata olewat.
Õnnetuseks hoiti aga lipud polkowniku korteris, ühes
Metzi eellinnas, ning waene Gornius tundis ennast sarnase
ema seisukorras olewat, kelle laps eemale amme katte taswatada on antud. Tema mõtted oliwad alati lipu juures,
ja. kui igatsus liiga kangeks läks. läks ta Metzi, ja tui ta
seal oma silmaga oli näinud, et lipp ikka endise paiga peäl
on, tuli ta tagasi, täis usku ja kannatust, ning tõi oma
märja palati alla nägemisi tulewatest lahingutest ja sõjakäikudest, nägemisi sellest, kudas tema suur tolmewärwiline
lipp Saksa kaüselraawide kohal uhkeste lehwiwa saab.
Marshal Vaseni task purustas kõik ilusad unistused,
ühel ilusal hommikul ületzärgates nägi Gornius terwet laagert liikwel olewat; soldatid seisid salkadekaupa. pealt
näha wäga ärewuses, nende keskel kõlasid wihased bäüded ja sõimusõnad, rusikas kätega ähwardawad nad Mctzi
poole, just tui oleks see kurjategija, kes neid wihale ürritas, sinna peitu pugenud. Kuuldusid hüüded: „ftinni ta
wõtta!.. Maha lasta!.." Ohwitserid ei püüdnudki neid
korrale kutsuda. Nad seisid norus peadega, just kui soldatite eest häbi tundes, nendest eemal. J a oli la asja häbeneda! Wiiekümne tuhandeline hästi sõjariistus wägi andis
marshall käsul ilma wastupanemaa ennast aüa.
„Aga lipud?" küsis Gornius ära kahwatades.
..Lipud." wastati tale. „antakse ühes sõjariistade ja
moonatagawaraga waenlase katte..."
„# —ä—rr . . . a . . . tt.. e e . . . tud !.." oigas ta waene
kogeldades. „Nob. minu oma ei saa nad mitte!;." Ta pistis linna poole jooksma. :
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Meie Mats.
iv.

Linnas oli hirmus ärewus. Rahwusline kaardiwägi, tagawarawagi ja
linnaelanikud— tõik märatsesid ja kisasid. Wiha pä«
rast mürisew saatkond läks
marshali juurde. Gornius
ei näinud ega kuulnud
midagi. Ta rääkis iseen»
daga.
„Minu käest lippu ära
wõtta !.. On temal selleks õigust? Las ta annab
oma waranduse sakslastele. oma kullatud tõflad,
ja Mexikost toodud serwisi.
Aga see lipsi on minu . . .
See on minu au ja seda
ma puutu ei lase!.."

Neid lauseid katkestasid ta tiire käik ja sündimise poolest - takistatud
kõnewdim. Aga temal oli
oma idee, selge ja täitsa
õige — lipp wõtta, ära
wiia, teda polgu kohal
lehwiwa panna, ning siis
küige nendega, kes tulla
tahawad, sakslaste peale
Prantsuse suurtMwlelall kannatada saanud Saksa^suurtükid.
tormata.
Kui
ta polkowniku
korteri juurde jõudis, ei
. —
tabetud teda sinna sisse
lasta. Polkownik, kes kasu
üle meeletu wihane oli, ei tahtnud ühtegi inimest näha. Prantsusemaast. Teie woltides wärisesid weel päikese kiiAga Gorniusest ei olnud hõlbus lahti saada. Ta sõimas, red, mida teie endistel sõjakäikudel endisse imesite, kohtades,
kisas ja tontis käskjalga.
kus teiest kuulid on läbi puurinud, on mälestus alal
nende tundmatate üle, kes kord teie all langenud o n . . .
„Minu lipp!" möirgas ta. „ M a nõuan oma l i p p u . . . "
Wiimaks awati aken.
„Gornius, mine. . . sind hüütakse. . . Wõta kwiitung

„3ce oled sina, Gornius!"
trftiüff ppttDtvmt, mma,,,"
„Kõik lipud on arsenalis . . . Shti sa sinna lähed, saad
sa kwiitungi..."
..Kwittungi ? . . Mis eest?.."
..Marshall kasu peäle .. ."
„Aga polkownik..."
„Noh, jäta mind rahule..."
Ning aken tõmmati kinni. Wana Gornius tuikus nagu
joobnud. ..Kwiitungi... kwiitungi..." kordas ta masinlikult. Selle peäle hakkas ta arsenali poole minema, ainult
seda teades, et lipp seal on ja et ta tema sealt, maksku
mis maksab, ära peab tooma.

V.
Arsenali wärawad oliwad pärani lahti, et Saksa
kraamiwankreid läbi lasta, mis kõike terwelt täitsid. Gornius wõpatas wärawatest sisse minnes. Kõik teised lipumehed — wiis —kuuskümmend ohwitseri, seisid siin waikselt
ja kurwalt. Need tumedad kraamiwankrid, need paljapeadega wihma käes seiswad inimesed, need kõik tuletasid
matuseid meelde. Nurka, porise, prügitud põranda peale
olid Vaseni wäe lipud korratumasse hunikusse wisatud;
ning need kirju siidi räbalad, need kullased narma jäänused, need kunstlikult wäljatöötatud lipuwardad, kogu kõik
.see hiilgus, keset pori wedelcmas, kõik fee mõjus rusuwalt.
Üts administratsioni ohwitser wõttis neid kordamööda
wastu ja polgu nimetuse ajal astus selle polgu lipumees
tema juurde ja wõttis kwiitungi. Kaks Saksa ohwitseri
waatasid tuimalt ja osawõtmatalt nende koormasse ladumist.
Oh, teje pühitsetud räbalad! Teie läksite, endi haawu
laotades, kurwalt mööda uulitsaid lohistatutena, nagu linnud murtud tiibadega. Teie läksite, .meie häbi ja teotust
ühes wiies ja igaüks teiest wiis enesega ühes ka osakese

wastu! . ."
Just kui feifaks asi kwiitungis... Tema ees lehwis ta
lipp.. . Jah, see on tema lipp, kõige ilusam teiste seast,
teistest kõikidest rohkem kuulidega läbi puuritud... Ning
tema peale waadates, tunneb ta, nagu seisaks ta jälle
raudtee tammi peäl. Ta kuuleb kuulide wingumist, kuulikildude langemise raginat ja kapteni kindlat häält: ..Lipu
juurde, lipu juurde, lapsed!" Ta näeb, kudas ta kakstümmend kats seltsimeest langewad, kudas ta ise — kahekümnes kolmas — jookseb, ja waese, langewa lipu jälle üles
tõstab ... Jah, ja sellel päewal wandus ta, et ta teda
kuni surmani saab hoidma! J a nüüd?
Selle mõtte juures hoowad ta weri südamest pähe.
Nagu joobnult ja arust ära, kargab ta Saksa ohwitseri
peale, kisub ta käest armastatud lipu ära, ja mõlemi käega
tast kinni haarates, tõstab ta tema kõrgele ning hüüab:
„Lipu..."
. . . Aga ta hääl katkeb, lipp wäriseb ning libiseb käte
wahelt... Selles raskes õhukonnas, selles surma atmosferis, mis allaandwaid linnast ümbritseb, ei wõi lipud lehwida. ei wõi kangelase meel elada... Ning wana Gormus
kukub surmast rabatult.

Suremata ahjukütja.
Waewalt leidub praeguste sõjameeste seast teist nii»
suguse wisa eluga meest, tui seda ühe Inglise sõjalaewa
ahjukütja William Clark on. Mitte ainult Lõuna-Afrika
sõjas ei jäänud Clark elusse, waid teenis ka järgemisi
„Titanie'a" ja „Iirimaa kuninganna" peäl, kusjuures mõlemi
laewa hirmsal hukkaminemisel pääses. Praegu, nagu tähen°
datud, teenib ta jälle laewawäes.
"•>•"
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ttarla Leibux,

I u l i u s Willemson,

Johanes Lohani p.
Hein,

Mlingist, Saarde tihell.
27. augustil auftrialaste
wastu wõideldes lana»'.
nud.

Zlanvast,
haawatud pahemast ltieft >ö.
oktobril -Austrias wiibib prae
gu M i n s l i bospipalis.

&urna wallast, «weri tua,
langenud 2«. septembril
Grodisli al«wijuure«iate
laste wastu wõideldes.

Eesti sõjamehe kiri.
W e n n a w i i m a n e t i r i.
Austrias, T. alewis,. 30. oktobril:19U.
Kallis wennaal Juba ammu mõtlesin Sulle kirjutada,
aga pole aega selleta olnud. Igapäew saab hulga maad
waenlast taga aetud, wersta 20—25 päewaa. Õhtul oled
wäsinud ja aeg kulub niisama puhates ära. Täna, kus
warem kohale saime, on, natuke aega ja tohe saadan Sulle
teadust oma elust. Praegu wiibime kaugel Austria maa sees,
Wialoti jõe taga; waenlast pole kusagil näha ega kuulda,
ainsaks ametiks on teed mööda marssimine; ööd magame
küla heinaküünides, hommikul jälle edasi: «ratow on meie
peasiht. Saab näha, tua ta meile wastu hakkab, wõi läheme
niiwiisi otsekohe Wieni.
Ilmad on weel taunis soojad ja kenad, ei tee weel
midagi wiga. Nüüd kirjutan Sulle meie wägede Sani jõest
Üleminekut. Oh, wend, need olid alles werepäewad, mis
ma siia läbi elasin! Niisuguseid lahinguid pole enne weel
olnud! Küll seal langea mehepoegi, tüll omasid tüll wõõraid.
Waenlane oli teiselpool jõge tõwades kantsides warjul, ja

Iatob Aleksander
Paasmann,

3<<nt4 Kaukasias gaardl.gre.
nadeci polgus. Langes alam.
obw<t<<rtna lahingus GaliMas
Wtsloki jõe juures 6. nowembril qcüšftfuuliga peast läbl
lastud

raatc oli teda sealt wälja tõr<
juda. Küll sai tuld antud:
püastdest, sllurtüktidest ja talli'
pildujatest. Oht wärises «tiri»
aast ja granatide wingumistast,
tõik ilm oli tuld täis, terwed
kiilad põlesid suurtükitulest. 166
suurtükki, 12 kuulipildujat ja
200 tuhat püssi lülwasid huta<
tust waenlasele kaela, nii et ta
wiiulaks sai põgenema sunnitud.
Waenlane tahtia siit üle jõe tulla,
meie wäe selja taha, aga la lei»
dio meie poolt kõwa wastu»
paneku eest, nii et ta suurte
kaaluatega pidi taganema.
Kolm korda kippusime mele
üle jõe, et teda koobastest wälja
ajada, aga iga kord lõid nad
meid tagast ja lasksid paadld

Johannes Tõnts,

Tallinnast. Hoome Kitt
polgust. Puusast haawatud
5. nowembril, praegu K»>
• walli baicieinajas.

põhja. Esimesel larral läks korda meie polgu 2. ja Ui.
roost meest 80 iile saata, need oliwad ta ainukesed, kes
elusse jäid, teised said tõik surma ja haawata ja langesid
Säili jõe märga hauda. Need, teu üle pääsesiwad, need
mehed ta sinna jäid, abi ei saaillld wiia. Wiiulaks said
neil weel padrunid otsa, aga nad näitasid iseäranis mehist
meelt iiles: terwelt :$ päewa ja ööd lõid und !0 torda tugewama waenlase pcaletuugimised tagasi, ilma söömata ja
magamata. Wiimaks ometi läks meil korda suurtükitule
abil neid minema ajada, aga siis, tui meie üle jõe pääsesime,
mia nägid meie silmad: terwed hunitud oli waenlase surnukehasi maas, igalpool wedelesid uad, püssid käes. Puude
otstes ripendasid käed ja kehatükid, mis granadid puruta
liatllnud. Mitte ükski puu ei olnud enam puutumata, nagu
kirmega olid tõik ära lõhutud. Need olid hirmsad päewad
\a seisawad igaweste meeks. Ra meie iiesti mitoi fal feal
palju surma, aga mina olen weel terwe ja wigata. Lehe
sain katte, paluu edasi saata, nii kaua tui ma sõjas wiibin',
on lõbua ajawiide. Kirjuta tihemiue, ilma minu käest waarust ootamata.
Südamest terwitades
wend Aleksander Paasmann.

Kotaini kangelased.
Peäle lahingul leidsid ineie soldatid Austria taitiekraamidest hulga wäikseid klaasist wärwita wedelituga. Sama"
sugune klaas leiti ka surma saanud Austria ohwitseri
ranitsast.
^Kihwt muidugi", otsustasid soldatid ja wiksid Naasid
ülemuse katte, kes nad arstidele saatis.
„ Kotata", seletasid arstid.
Mia jaoks oli ausirialastel tokaini wajaY
Aga waal' ,nis jaoks; totaiu tõweuoad erguta wa.
Teda wõib erkude rahustamiseks tarwitada, ja austrialased
wõtawad teda selleks sisse, et rohkem julgust oleks.
Sakslased teewad lihtsamalt Nad joowad endid lattu
täis. Peale lahingut leiawad u^n»elased lastetraawtdest
wgedaste purujoobnud sakslasi.
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Johann Jaani p. Jakobi.
Johannes Anton,

August Palo.
.^aanjatt Wõrumaaa, haawalud ''. now.
llratowl all pabemaft jalast ja pahema
fft> sVnneft. wttbtv praequ T*obtutc«Pi
lwspidaliõ.

Iüywlft. Tegewas sõjawäes. Mtlfctfc vracau .«ownos. TeenidvostVs
wu?<ül<wäp,s.

noorem alamohwtlfer. baawalud jalast. 26. august,!
Gnesdowi' tüla juures. Ljub.
lint kubermangus, pärit Oudu°
wa maakonnast Usmino wailast. (Tagawarawäeline, poismcesO linate fSjawäl, läinud.

Kaks wenda langenud.

Oskar V r a t e l ,
,'vrapnelliga näost haawattld.
WavalahMne. Koeru kisicll.

Aleksander Wint.
?:>tnnast. 2<». oltobrll Austria
wangi langenud.

Matt Kaarli pNeeving,

Walga treistst, Sooru wai
last. Soldau lahingus 13.
augustil paremast käest haawamd. Ajateenistuses leeni?
Tallinnas.

Nichard Wendelin,
Wiljandi treistst. Wastemül
iast. 5^aawatud W i s l a jöe ää
res 20. augustil sakslaste wa»
tu wõideldes, praegu I a t i a
maal wangis.

<3»53^»5>^»53<^»^q«S»q£S^

M . Vrünwald.

Gnst. Grftnwald,

9 nomXrakowi all lange.
Mld

10. no». Kralowi aN lan
genud.

Johannes Amann,

haawatud,

Rakwere treistst, sõja alausest saadik Austria ja
c-atia wägede . wastu
wõidelnud.

A. Ots,

6^

M e i e 9Ptots.

Kah „pirutamees".
Linna teenistusesse wbe^alfe
ööwahi asemele koer ametisse.
Ajalehest.

Eestuba oli kohaotsijaid tungil täis. Kõigil olid doku»
menöiö ajalehe sisse mässitult kaasas, sest teenistuse kuulutuses oli selge sõnaga öeldud, et „ilma soowitusteta palutakse
mitte ilmuda."
Uksele, mis herrastetuppa wiis, kõige lähemal istus
wana halli kurwadega, auwäärilise wälimusega buldoggi
seltsi koer, ning põrnitses tigedalt üle kaaslaste hulga, mis
uute juurdetutejate läbi ühtlugu suuremaks paisus.
Ukse teisel pool äärel asus kõrgi waatega „Saksa seltsi"
koer, kellel kümne herra käest truu teenistuse eest head soo°
witused kaasa olid antud. Muu seas seisis ühe tunnistuse
peal ka: ^teenistuse aja jooksul kümnel inimesel üleriided
lõhki rebinud, kahekümnel sukad katki tõmbanud, kolme»
kümnel sääremarjad puruks närinud jne."
Ukse ligidale püüdis ennast ka üks eht õuekoer, kes eluaeg wahi ametit pidanud, nihutada. Tal olid paberit lihtsäte inimeste käest antud, tuid nad tõendasid otsekohesel
talupoja keelel, et „sihutest koera pole sugugi häbi perekonna
liikmeks lugeda". Tal oli suuri lootusi Väljakuulutatud
kohta omale saada. Pealegi oli tal wälimus, tui õuekoera!,
õtse eestujulit.
„Kui ma seda ööwahi kohta omale ei saa. siis ei taha
ma enam „Murjan" olla, kes ma praegu olen. Koht antakse minule — seal pole mingit kahtlust", arutas õuekoer,
»• targa pilguga ümber silmitsedes.
Kohasoowijate hulk kaswas järjeste suuremaks. Nüüd
oli tuba neid tungil juba täis. Igaltpoolt kostis jutu»
kõmin ja asjaharutamine.
„(5ee oleks aga wast nali", kilkas keegi pika kaelaga
agija sarnane koer: „kui niisugune matsi moodi koer Iinna°
koha omale saate. Mis siis mina hakkan tegema? Wist
pealt waatamas käima, kui „Murjan" rahulikult linnapirukat
nosib . . . Oodatu seni! Mina olen kuus aastat Wigala
paruni juures teeninud ja olin linnukoerteaa füdame°
sõber. . . Ma usun, et see ometi midagi ta maksab,"

Pika kaelaga koer näitas uhkeldades teistele oma teenistuse-attestati, mis tõeste Wigala paruni allkirja kandis.
Teised koerad waatasid kadedusega ta tunnistust, ja nii
mõnigi lasi salajase ohkamise kuuldawale tulla.
„Kes mind wana koera-natukest tüll ametisse wõtab,
kui nooremaid, heade tunnistustega, nii suurel arwul kokku
on woolanud. Olen eluajal ümber lonkinud, õiget ametit
pole mul ka, ja soowitust pole mingisugust. . . Jah, rasked
ajad on käes", kurtis üts elatanud uulitsakoer, saba kurwait jalgade wahele tõmmates.
„See on tõsi, see on tõsi." tõendasid ümberolijad: „kes
sind nüüd ametisse wõtab, tui paremaid küllalt saada on,"
— ja igaüks tundis salajalt headmeelt, et mitte tema see
uulitsakoer ei olnud.
Ühes toa nurgas oli äge waielus lahti pääsenud. Seal
tõendas üks wana elatanud koer, et koera linna teenistusesse
wõtmine terwete koerasoole suur austaw sündmus olewat,
ja et seda „koerte linnapiruka juurde pääsemise" päewa
kudagi wiisi pühitseda tuleks. Ta pani omalt poolt ette,
linnawalitsuft paluda, et Tallinna wapi peale lõwide kõrwale ta üks koera kujutus saaks ülesse wõetud. Sellega
oldi põhjusmõttelikult nõus. Tekkis aga pikem waielus, mis
seltsi koer tuleks wapi peale ülesse wõtta, kas jahikoer, õuekoer, sülekoer. toakoer wõi koguni uulitsakoer. Igaüks püüdis
oma suguseltsi heaks agiteerida. ' Sõnawahetusal tekkis.kära,
kärast riid ja riiust üleüldine kaklemine . . . Wäikene walge
karwaga puudel, kes seletas, et koera linnaametisse wõtmine
üleüldse kuigi sunr au ei olewat, sest koerust olla seal ennegi
tehtud, ja küsitaw on, kes kõige suurem toer on, wõeti käsipommina tarwitusele ning lendas kisaga ühest nurgast teise,
kuni tast lõpuks ainult mõned karwatordid järele olid jäänud. Kisa oli rohkem, kui mõnel põllumeeste seltsi koosolekul.
Ainult „Murjan" istus rahulikult utse all, ja nägi
waimus linnapirukast und.
„Estte saan öüwahiks; sealt ehk saan linnawahiks, sealt
saan wahest eht , . , noh, ütleme, linnateenriks; fealt linnawolinikaks, sealt linnanõunikuks . . . hm—ja, kes teab . . .
sealt eht ta . . . linnapeaks . . . kõik wõib ju olla , . ,
kes t e a b . . . "
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Wangis Saksa sold ätid prantslastega Mttu ajamas.

Ta magusat irnb segas ukse pihta koputamine. Selle
peäle awati uh \a tästi tõiti oma tunnistusi herraste kätte
wiia. Kohe jäi kaklemine pooleli ja igaüks hakkas kähku
oma dokumentisi korda seadma. Mõnel koeral olid aga
paberid tapluse ajal hilpudeks kistud ja, teadagi, pidid need
nüüd, nu'uwõru Umber suu, toast lahkuma, sest teha po nud
neil seal enam midagi.
Kui kõik oma dokumendid ära olid andnud, tormas weel
üks raagus karmadega koer, teda teised kõik kai igawest
wõrukaela tundsid, wäikest sedelikesi hambus hoides õtse
tahatuppa ja andis selle sedelikese herraste kätte. Siis tuli
ta ette tuppa tagasi ja jäi teiste koerte hulka otsust ootama,
kõik heitud ta peäle põlgliku pilgu ja nii mõnigi pööras näo
sülgades kõrwale.
„Ptüi, missuguseid wõrukaelast siia aga kokku ei tule.
Ei tea, kes nii>ugust peats ka ausa koha peale ametisse
wõtma."
Otsus kuulutati warsti wälja ja tuli nagu pikne selgest
taewast: raagus kurwadega koer oli ametisse wõetud!
Kõik jahmatasid : „Mis I ? ,. See wõrukael I . . . Ons see
ilmsi 1" „ Kurat teab", sülitas üks punase karwaga koer
sapiselt: „siin on igatahes pistmise-kraam.. . TlaxutTb
M-feMl>-T0 ! . . "

„Onupoja°politit ja muud midagi", äigas „Murjan",
wihaselt kaasa.
^Lollidel on ikka õ n n e . . . " tähendas keegi agijas
kõrwatagust sügades.
„Kas tead, kelle käest tal fee sedel hambus oli", sosistas
üts suurte kõrwadega koer oma naabrile kõrwa sisse:
„See oli linnapea koera käest.. . See wõrukael olewat
kunagi linnapea koeraga mingisuguses intimses läbikäimises
olnud . . . mõistad isegi . . . ja näe, nüüd oli tal sellest
määratu kasu . . . Niisugused on need ilmalood . .."
Koerad tulid kõik, sabad sorgus, sülgades trepist alla ja
hakkasid igaüks ise kanti ära kaduma.

Ainult raagus karwaga koer jäi paigale. Ta oli põ>
randali ühe linnapiruka tüki, mida wist mõni nõunik ära
oli kaotanud, leidnud ja hakkas seda isukalt nosima.
All trepil istusid kaks endist ööwahti ja ajasid ise.
kestis juttu
„Ei tea, miks nad nüüd koera pidid ametisse wõtma.
Minul oli ikka ammugi lootus selle koha peale. Säh sulle
nüüd, koht anti wa' koera-naraknle. Andsin tale igapäew
kõik solgi-natukesed ja worsti-otsukesed, et waene loom ikka
kosuks; nüüd tema, näru, läks ja wõttis koha just minu,
wanainimeie, nina eest ä r a . . . "
„ M i s sa teed: koeral on koera tembud. Mina arwan,
et eks nad sellepärast itta wõtnudti nüüd koera sinna linna»
piruka juurde, et see mõistab paremine seda wa' kelmust
t e h a . . . Ja ega koer koera ära ci anna. Aga kade meel
tuleb tõeste peale, kui hakkad mõtlema. Oleks seal toha
peal ikka üsna koerapõli olnud. Ah sa põrguline nii»
sugune . . ."
Ja ähwardawalt kõigutasid nad rusikaid ^virukamehe"
poole, kes häbelikult näo kõrwale pööras ja siis urisedes
linnapiruka tallal edasi jäsis.
Ta süda aga naeris fees:
Ta oli ometi õnnelikum, kui need kats wanameest seal
all — ta oli ^linnapiruka" juurde pääsenud.
O. L. Gr<

, Ä MM" tüttarani!. 1915. ll. Wili

ilmus 2. trükkis ja on jälle igalpool saadawal. Hind ühes
suure Europa sõjakaardiga 25 kop., kaardita 20 kop. Telli»
mise adress: pene^i, (Tallinn), ^.Teaduse" kirjastus.

5

Meie M a t s .

Nr. 17

Pmwfe risti feltst Tallinna tfatonb,
-••••'•

-•-

••• ~--.-.saJ»v.f \

Wankuwal troonil.
Woldemar Urban! roman wabaswmise sojast.
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" M a palun kaitset/' wingus Taddeo pingi all,
..ma palun kaitset. Prestdendiherra, Jumala eest,
ma palun kaitset."

Ta wingus weel ikka edasi, ka siis, kui hädaohtu
enam karta poliiud, la siis kui waesest Felicest juaa
nii palju käsa kinni olid wõtnud, et ullsi enam
juurde «mahtunud, ja ta ennast, sõna tõsises mot
tes, enam liigutada ei wõinud. Ta lohistati kneoealuste pingi juurde tagasi, kus tal 'käed raudu pan«
di. Pooluimafelt, wiha jn häbi psiraft nuttes, lasi
ta enese kummuli würe peäle ja jäi sellesse seisu
korda terweks ülejäänud asjaharutuje ajaks. Ta oli
murtud. Tenia peale waadates 'wõis tahtwatalt
temaga ühtlasi tundu, i* temale rn"iiio kõik ükskõik
"li, et ta iseennast kadunuks luges, sich et peapunkt,
mille peäle ta ennast kaitsedes toetada tahtnud, kokku

> .:.. .,•,•':.•, i - ; ,i,ai i.sii .. ,, aeaa • i

; i-^i.,'.

a ;

langenud oli.
Nn suur kui ärewus oli. unda [ee etendus wälja,
kutsunud, niisama suur oli ka nüüd waikus ja panew
ootus, mis sellele järgnesid.
„:via pean teile märkuse tegema/' katkestas sire,» \\
sideni seda waikust wihaselt, ,,et teie kaebealuse järele paremine walwatsite. Wastase! korral peaksin kohtupidamise pooleli jätma ja toda - paranduse asu
tu sesse wiia lastina, kus ta jälle mõistusele toibutatakse."
Teiste sõnadega', ta tahtis teda tulilistc läbi
peksta lasta, sest sel ajal peksti weel.
^Prokuröril on sõna," lisas president siis juurde
ja kohendas ennast mõnusalt tugitoolile seljakiie.
Ta tundis prokuröri muidugi isiklikult ja kauemat
aega ja teadis, et tal nüüd wähemalt poolekstunniks
rahu oli.
„Pani ise oina asja motka," ümises Felice kaitseja poolwaljusti' emm kirjutajale, aga ometi nii, et
seda igalpool hästi mõista wõis. ,,Oleks ehk weel
midagi teha olnud, aga niine soeta nüüd weel niisugusele pöörasele meeleolu."
Felice oli muidugi liiga waene, et ise oinale kaitsejat palgata. Nõnda määrati siis teniale kroonu
kulul üks aowokatideft kaitsejaks, ükskõik missugune.

ete
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Kas afi ife wõi kaitsealune toda huwitas, sellest ei
fUfitno. Kaitseja pistis oma seäduse poolt inääratud
lasuraha w^tn?sr- ' Mtsirfodn ^nndügi ei oTriuo —
ittsköit kas kaebealune wabaks wõi suWafeksimViS'
Wii. Paar sõnakõlksu, otsuse pehmcudamin paluda,
soe oli kõik. Ka eespool toodud sõnad olid nähtaVaste ainult selleks öeldud, et tema nõrga kaitse
luhtaminek mitte tema enese hooletuse, waid kaedealuse süüks langeks Felice oli. nõnda ütelda, lootusetli kadunud, ja igauks katsus, kudas äga asja ruttu
ja libedaste kaelast ära saaks.
Tasane nuuksumine ja nutt kastis ülewalt -kohtusaali palkoni pealt.
Pahaselt waatas president sinnapoole, kust see
heli tuli. „Ma palun rahu/' ütles la watidalt.
Prokurör kõneles nagu kõik prokurörid seesugusel
juhtumisel kõneleksid. Ta tähendas, et niisugusel
ärewal, rahutul ajal seaduse lugupidamist tingimata
jalal pead hoidma, ja tuna praegune juhtumine nii
selge on, klli iganes nõnda wõib, siis palud ta kot)lunikka seadust täies waljuses tarwitada ja kaedealust neljakümne seitsmenda paragrafi põhjal surma
mõista.
Oli prokurör oma kõne lõpetanud, istus ta jälle
maha ja waatas siis kella. Selgus, et ta täpipealt
seitse minutit kõnelenud oli ja et kohus, tui kaitseja
wähegi mõistlik mees oti, pooletunniga otsas on, ja
ta siis enne söömist weel wõõrastemajasse jõuab
minna klaasi wiina wõtma.
Kaitseja oli ka tõeste mõistlik mees. Ta ei rää
kipub hiigi palju ja oli weel rutem walmis
tui prokurör, palus kohtunikadelt oma kaitsealusele
wõimalikult pehmet otsust, ja arwas sellega küllalt
teinud olewat. Siis läksid kohtunikud nõu pidama,
\a kui nad kohtusaali tagasi astusid, wõis paljudel
uueste arwamine tekkida, et otsus ammu juba wa
eemalt walmis olnud, sest elu ja surma üle nõu
pidamiseks kulus niisama ka mõni minut. Otsus,
mille president hariliku wormitaitmisega kuulutas,
oli'. f u r m a t a p a t i r w e a l l !
Otsuse kuulutamisel kõlas korraga palkoni pealt
meeleheitlik, luust-lihast läbikäiw karjatus alla saali,
karjatus, mis niisuguse wäega hingesiigawustest
tuli, et ta nagu wälk kuristiku kohal mõjus ja noore
inimese purustatud hinge lootuseta walust sõnumit tõi.
Kõikide silmad pöördusid imestades palkoni poole.
Ka Felice juhtis oma silmad selle karjatuse
puhul, missugust, wõib olla. tuhanded ilmaski elus
kuulda ei saa, kiirelt ülesse.
Ta nägi wana
Machianelli hirmunud, kohkunud nägu, ja ta näis
kedagi kaenlas hoidwat. Feliee teadis, kes see oli.
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teadis, ka ilma et ta nagi
jn Nuttis kibedalt..

Ta lõi käed silme ette
,

Nõuda jäi ta mõueks minutiks, kergelt wüpa
tabes ja nuütfubes, jehvia. ^vefeU Libeliö Romaas,
kes ühes teistega selle etenduse peäle tähelpanelituks
saanud, waatas oma kotkasilmadega kord ülesse, kord
Felice peäle. Seal sündis midagi, mis tema hinges
wastutusa leidwat näis. On see mees. kes siin käige
hirmsamas hingepiinas wäherdab, tõeste niisugune,
nagu don Taddeö keda kirjeldanud, küsis ta eneselt.
Saal tühjenes, ja wiimaks sammus ka prefekt
pikkamisi ja mõtetes minema. ..,'.',.
.
-;..

;
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Sellest päewast peale seltsis nende murede juurde,
mida wanal Machiaoellil juba selletagi oma paras
koorm kanda oli, weel uus mure, müre Ässunta
terwise pärast. Assuntn oli koju tulnud, woodisse
heitnud, ja öösel oli tal palawik alganud. Tänagi
oma. palawikusonimistes kõiIekohutawamaid asju,
nii et ia neil jääkülm judin üle selja jooksis, kes
seal juures seisid ja kellel palawikku ei olnud. Timuka*
sulased suurte terawaks ihutud kirwestega kerkisid
kehwawõitu toa pimedatest nurkadest, ja wabisedes
ja kisendades nägi Asfunta, kuda need punaseg nides toored inimefed oma mustad sõrmed Felice juuste
täharatasfe puurisid, teda karwupidi edasi lohistasid
ühte pimedasse nurka, kus suur tapapakk seisis. Ta
nägi, kudas Felice käte ja jalgega wastu rabeles,
ta kuulis teda karjuwat, üsna selgeste kostis õnnetu
hääl, mis tal luust ja lihast läbi lõikas- Ma olen
süüta,-unud on äraantud, ma ei yltz mHrtfntayl'.
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J a kui siis ümberringi rahulikuks jäi, hakkas
Assunta ise karjuma nagu ratta peäl, kätega ringi
wehkima — Jumal teab, missuguseid hirmsaid oil*
tisi palawiku-iirew ettekujutus tale ette peegeldada
wöis^ aga juuresolejatelgi kerkisid, tema läbilõikawa
ahastusekisa kuuldes, ihukarwad püsti, ja ta wäiksed
0ed°wennad pugesid nurkadesse, kui Aksunta kätega
wehkima hakkas ja iga hinna eest ikka kuhugile abiks
minema kippus.
Wastu hommikut muutus see ju muidugi paremaks. Palawik taganes, ja Assunta suikus rahutusse unesse, mis lõunani wältas. Tulid abiwalmid naabrid ja tõid oma südameheaduses warsti
suure hulga rohtusi, mis kõik aitama pidid. Seal
oli teelehti otsaesise peale panemiseks, iseäraliselt
kõweraid hobusekabja naelu, n. n. õnnenaelad, loorberi lehe teed, meresibulaid, lõnga-õli j . n. e. Igast
rohust jutustati kõigeimelisemaid lugusi, kudas nad
aitanud, ja harilikult aitasid nad iga haiguse wastu.
Ei puudunud palju, et nendega ka surnuid üles
äratada oleks wõinud.
Wana Machiavelli ladus kõik need lahkest süda*
mest toodud imerohud haruldase pikameelega nurka,
waatas oma ilusat palawikus lamawat last ja pani
kummuti peäl seiswa wäikse Jumalaema pildi ees
kaks küünalt põlema. See oli tema abinõu. Ei
aitanud see, ei aitanud ülepea midagi. Arsti nõuks
kutsuda, selle peale ei mõelnud Machiavelli ümbruskonnas ükski inimene. Arsti peale waatab Neapoli
alam rahwas ennem kui surmaingli peale, mitte
aga kui päästja peäle.
Kuid Assunta oma noorus ja senine tugew ter^
wis murdsid haigusejõu wäga ruttu, nii et ta juba

Nr.^17

järgmisel päewal jälle üles tõusis. Ta teadis, et
Felice kadunud mees oli, surmale pühendatud im*
meselaps, kui mõnda imet ei sündinud. Midagi pidi
sündima, ja wõib olla, et see just see mõte oli, mis
Assunta nii ruttu jälle jalule aitas. Aga mis wõis
ta, waene tütarlaps, teha?
Lõunapaiku näis Assunta, kes wälispidi küll
rahulik paistis olewat, seespidi aga siiski ärewusest
ja hirmust piinatud oli, kindlale otsusele jõudnud olewat. Sõnalausumata seadis ta ennast wäljaminemiseks walmis ja ütles wanematele, kes pärisid, kuhu
ta minna tahab, ainult: „Ma tulen kohe tagasi."
Ta läks üle platsi otse prefekturi poole. Ta
tahtis prefekti juurde minna, sellesama mehe juurde,
keda Felice oma pöörases tujus surmata tahtnud.
Oma lapsiku, puhta loomusunnilise ilmawaatega
ütles ta enesele, et see mees, kelle elu kallale kiputud, kellele kurja tehtud, ka andeks anda wõib.
Tema ja ei keegi muu. J a kui tema andeka annab,
siis ei tähenda ka kõik kohtuotsused midagi.
Kahjuks ei olnud see asi nüüd ometi nii lihtne,
nagu Assunta mõtles. Seda märkas ta juba, kui
prefekturi uksest lihtsalt sisse astuda tahtis.
„Seisa!" hüüdis wahisoldat, kes seal seisis ja
kellele peäle wiimast elu kallale kippumist küll wist
waljud käsud olid antud. „Kuhu? Mis on teil
siin otsimist?"
„Ma tahan prefektiherra juurde minna?" ütles
Assunta wahwalt.
„See ei lähe. Prefekt ei wõta wastu."
„Palun, laske mind üles minema. Ma pean
temaga kottu saama", kordas Assunta lihtsalt.
Soldat naeris ja waatas silmapilgu heameelega
tema peale. Neiu silmad kõnelesid iseäralikul torn*
bel, paremine ja selgemine kui huuled seda iganes
suutnud, tema südamehädast ja -murest ning prefekti
jutule pääsemise tungiwast Vajadusest.
..Kui prefektiga enesega kõneleda tahate", seletus
soldat siis edasi, „peate palwekirja saatma ja siis
rahulikult ootama kuni wastus tuleb."
Selle aja peale wõib Felice juba surnud olla,
mõtles Assunta. Ei, see ei lähe. J a kuna ta omas
füdamehirmus ja suures ärewuses enam sõnu walida
ei teadnud, siis kordas ta libtsalt, aga tungiwalt
paludes, nagu sunduse all: „Palun laske mind üles
minna. Mina pean temaga kokku saama!"
Soldat kehitas õlasi, ei tahtnud Assuntat just
wäewallaga eemale tõrjuda, sest et neiu nii kaunis
ilus ja armas wälja nägi, ei tohtinud teda aga ka
mingil tingimisel läbi lasta. Seal läks ülewalt
trepi peält üks teener mööda.
„Pst, pst!" tegi soldat ja tõmbas käega.
Teener tuli alla, soldat seletas asja ära, ja teener küsis siis Assunta käest: „Mis te siis prefektiherralt soowite?"
„Palun laske mind— " algas Assunta oma wana
wastust.
„Ei, meie ei tohi. Aga ütelge, mis te soowite,
ja ma waatan, kas ma sellest armulisele preilile teatada wõin."
^ärZneb.)
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põrgu.
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kirjad sõjawäljalt.)
I.

,11
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«

Saksa sõjawangi wiidatfe.
fJ

*

Asja selgituseks.
See oli just 29. nowembrituu
päewal aastal 1914 p. K. f.
kell V2 9 õhtul, kui minu korteri
uks ootamata lahti mürtsatas ja
Meie Mats, kõhukas kirjamapp
kaenla all, ilma teretamata minu
poole sisse astus.
Ma kohtusin hirmsaste, sest
mu kiireste lendaw mõle lasi aima-ta, et Matsil midagi erakorralist
lahti pidi olema. Ma tahtsin
nagu midagi ütelda, kuid Mats
oli nõnda eksalteeritud meeleolus,
et mind suudki ei lasknud lahti
teha, waid kõhuka tirjamapi minu
nina alla laua peäle wiskas ja
pahwatas:
,,Waat', mis sii on <Mats
tarwitab kõnes weidi Käru mur°
rakut) ? l . . Raha!.. Puhas raha!"
Kohkumisetunde asemele asus minu hingesse piirita
imestus ja uudishimu.
Mats aga ei andnnd nüüdki weel mulle fõnakorda, waid
jahmatas ühe hingega edasi:
<,Näed, sii on raha . . . teeraha! Homme hommikul wara
pead sa teele minema . . ."
„Kuhu siis?" sain ma tema sõnademulinale wahele
torgata.
^Sõjawäljale! Otseteed sõjawäljale: Saksa, Prantsuse,
Austria, Serbia ja Türgi wäerinnale „Meie Matsi" eri°
kirjasaatjaks... ja nimelt waenlase wäerinnale, et „Me«e
Mats" täpipealt õigeid teateid sõja kohta saaks. Wene
wäerinnalt — siit ^aamt meie oma staabi kaudu muidugi
õigeid teateid, aga sakslased, need kuradid waletawad sulle

Wangi: wõetud Saksa ohwitseri

suud°silmad täis . . . tunnen neid wemblaid!.. . suu sisse
ikka nii ja na, nii ja na, aga tagaselja! . . Homme hom"
mikul wara sõidad wälja ja otseteed Berliini I.."
Sõna „Verlin" ajas mul wiimase kui ihukarwa püsti.
„Pea ikka, pea. Mats! Ega 's fee nii kähku kah lähe,
waja ikka weidi mõtelda, asjad korda seada . . ." hakkasin
mina tingima.
„Pole sii midagi mõtelda ega korda seada — tõik ongi
ju korras.' rahapakk on sii, eila ostsin ma Keila naiste käest
Saksa zeppelini, mis seal maha lasti, kah ära, lappisin fuu°
remad augud kinni ja nüüd täib küll — muudkui —
lase käia! . ."
m „Kas siis õhulaewal? . ."
^Õhulaewal näh! Kudas siis teisiti?.. Tahtsid wist
Tallinna „konkat" palgata wõi?..
Ei fee, wennas, lähe — on liiga
pikaline ja jääb tohe, kui aga
tollipaksune kord lund maas on,
seisma! Õhulaewal kihutad sa
aga üle mägede ja metsade, üle
Masuri soode ja lumehangede,
üle kindluste ja laskekraawide
nagu t u u l . . . "
„Aga alt hakatakse pommitama . . . "
„Lase kõrgemalt! . . Ega 's
sakslased ei lase — tunnewad oma
zeppelini ära ja arwawad, et mõni
tuleb neile appi. Oled sa aga
kord seal, siis näita paberid ette
ja ütle Willemile, et meie Mats
on sinu saatnud . . . Ma olen
Willemiga juba sellest saadik hea
tuttaw, kui ta mõni aasta tagasi
Baltistis käis ja auwahti pan^
dud Wene soldatitele „3ÄOPOBO,
peõeHKH!" ütles . . . Siis on
tõlk hea."
„Aga kui nad mind falakuu»
lajaks peawad ? . ."
„Ära karda! Ütle aga, et sa
Matsi eri°kirjasaatja oled — siis
pole neil mingit kahepidist arüleluulamwe.

3Rtit Mnt».

13

Nr. 17

meid, kurva kuiwa Tallinnasse
mahajääjaid, kellel õiget wettki
ei ole, meelde.
©inu kruud sõbrad."
Kasakate l«ura»tsesaN laseb waenlase
See sedelite ajas tahtmata
lennumasinat.
muigama ja tõstis mu meeleolu weel 2.', kraadi wõrra.
Missuguse õrnusega ja
tähelepanelikkusega üks õige aja»
lehetoimetaja oma truu kaas^
töölise, pealegi sõjatirjasaatja.
rest ei hoolitse!. . .
Mul tulid waimustusa
pisarad silma, aga ma pühkisin
nad kohe pahema käe pöidla
nukiga ära ja hHkkasin raske,
eluknrdetawn teekonna wastu
walmistautn.
Kell wiis olin mo. täieste
reifuwalmis, nagu ma Matsile
lubanud. Kuid siis tuli luul
järsku meelde, millest meil
lllmbagil õhtu kange ceifu
plaanide sepitsemise juures
meeldegi polnud tulnud — lus
seisab mu Zeppelin ühes musi
instiga? .. Kuhu minna'•?...
Ma ei saanud weel selle kee'
rulise tüsilnuse kohta seisu
igaüks peab sind ivn öe nitaks ja tät)tfalo toi)t wõtlagi kui torraga keegi ukse peale koputas.

wimist, waid
ajakirjanikuks."
Mul hakkas Meie Matsi plaan juba inecldima. aoa siiski
oli weel rohite wiga:
«Ma ei Hela iii, tulla Mats, zeppelinign ümber Wiatulen nagu wana kasutas ülewalt taltfapidi alla. . . tes mu
naist ja lapsi siis toidad?.,." tähenoafin nuua puigeldcs.
.,Kn sii pole terra midagi!., Mul juda mastnistti pal'
gaiud
eht ,nel)aniter, oli tolin aastat Einuiaunis kuulsa
sepa Olopi juures pealelööiats, tunned mafmateu)ärti ja
mõistab isegi motocjalgtattagci sõita . . , küllap see su sinna
wiib, tuhu sa aga tahad, kas wõi põrgu.'"
Ma tundsin, et Mats kõik minu. kahtlused ja wastu
vultlernifed pihuks ja põrmuks oli lööuud. Mu silmad jäid
kõhuka kirjainapi peale peatama, mis raha öeldi täis olewat,
ja uudishimu kihutas ka oma kohalt takka.
Ma sirutasin Matsile käe:
„Kaubad koos! Sõidan!. ."
Mats surus tugewaste minu kätt l«
ja wiis mu kõige,
pealt „Kuld Löwisle" kus me kaubad lõpulikult maha te^
gime ja „Nusteriga" 1" .Bardeauxiga" alla kirjutasime . . .
II.

Teisel hommikul olin ma juba enne koitu jalul, ja kui
ma omale mitu paari willaseid puksa üks teise oksa jalga
ning kolin sooja särki ülestikku selga olin ajannd sõhusõitjad
peawad ikka soojuste riides olema), siis hakkasin ma Matsi
poolt minu lauale jäetud kirjainapi sisu lähemalt uurima.
Taewale, mida siia tõik kokku polnud kraabitud.'...,
Kõigepealt: kolm ,,aua)äärt" pakki sajarublaseid
pikal teel ja raskel ajal läheb palju raha tarwis, sellest oli
Mats oma peenikese ajalehetoimetajnlitu lnõistusegn täiesti
aru saanud!...
See tõstis mu meeleolu järsku 50 traadi wõrra...
Siis weel: 12 pakti käsikirja paberit, 13 „Koh—i—Noori"
pliiatsit, sületäis kirjaambrittusi waliniskrükitud „Mei«' Matsi"
adressiga, postmarlisi, paar terawat taskunuga pliiatsite
teritamiseks ja . . . t tl b I i k o r g i t õ m b a j a ! . .
Wiimasele oli paberiribale külge seatud, millele peäle
oli kirjutatud :
„Pea neeles, Preedik Tõhk! Kui sa turd siuna maale
jõuad, nn 5 jookseb „Nl>einweini", „Bordenur.'d"
ja „6(i)oniTanseri", siis tarwita seda r-.is:u sa taiete4 heas tujuy ta

„ Sisse!''

Ja sisse astus noor tüse mees. õige meeldiwa kuigi
nõgife naoga, körwalappidega nahknnlts peas, lühike viht
kasutas seljas ja wildid jalas.
„Tere hommikut, herra kirjasaatja! Rõõmustab, et teie
juba jalul olete — mina olen teie Zeppelinijuht Summ*
sõlme»Jüri.. . mehaniker, autojuht, motorratta juht jne-,
jne., jne."
^Hurraaa.!", hõiskasin mina täk maaga ja iurufih oma
reifuseltsilise tormiliselt rinna wastu. „Kust te teadsite,
mind siit otsima tulla?"
„verrn Meie Mats juhatas mulle köit täpipealt
töttc.!. Koik on walmis, Ieppelinil gaas fees, riistad
korras, tarwiline tagawara toidumoona peäl
muudkui .---.
edasi!"
./Tubli poiss!" hüüdsin ma waimustatult. „Kui me
kord õnnelitlllt Saksamaale jõuame, siis lasen ma Preisi<
Willemi teile raudse risti anda."
Surmasõlme°IUri naeratas heameeleliselt.
«Lähme siis!" ütles ta uksest wälja astudes
Mina kohmifin oma limpsud kompsud kokku, surusin
rahnpatid särgitraest alla ihupõue, wajutasin „läki läki"
kõwaste pähe ja sammusin tema järele.
Tallinn wiibis weel sügawas unes. Winge põhja»ida
tuul jalutas mööda tühjasi uulitsaid ja luges mürinal
ärisiltisi. Idataewns punetas kaiduwiiwul. Kusagil tornis
lõi kell pool kuus...
Tummalt sammusime meie läbi linna Lasnamäe poole»
kus meie Zeppelin kahe jämeda köie otsas, nagu uhke täkk
ohjade otsas, ennast wiskles ja kirgiises edasiminemise tuhinas
närwilikult wärises . ..
Lasnamäel ootas meid wäike salkkoild lähemaid süpru^
kes — Meie Mats
ise muidugi eesotsas
meid saatma
olid tulnud.
Wahetasime isekeskis weel terwitust, täepigistusi, õnne.
soowisi... ja lahtusime...
Surmasõlme-Iüri asus uagu lõwi Zeppelini tüüriratta
juurde ••• oli esimesest silmapilgust tohe näha, et tn oma
töös täieste meister oli!...
See julgustas mind jn tõstis mu meeleolu, weel jtfi
traadi wõrra..
.Hurraa!!... ." karjusid sõbrad alt.
hliiskafime meie ülewalt,.
^Hurraal

Mele Mats.

JU. J

Lehwitaa rätikuid ja mükftsi. Ieppelini mootor hättas
täie hooga wärisema, ja mcie tõusime imewäärt tiiruseaa
ikka kõrgemale, ja kõrgemale õhku.. .
Mõne minuti pärast paistis Tallinn «ma kirikutornidega
meile weel nagu piiutc sipelgapesa, mitte karjapoisid tiktusi
täis olid torkinud, silma.
Siis aga ei paistnud enam midagi, ja meie lendasime
ikka edasi... edasi . . . Saksa wäerinna poole , . . (Järgned).
Preedik Tõht.
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Tõsine ärimees oskab ennast ta hädas aidata.
Piiriäärses Poola linnatefcs oli juut Iossel juudi
Moshta juttres tiilalifels. Parajaste sel ajal tlingmd esimesed
Saksa soldatid, saati otsides, Moshta tuppa.
„Käed püsti!"
Jossel jn Moshta ajasid sõrmed wabisedes taewa poM.
Soldatid nuuskisid ringi ja toppisid köit kallimad osjad
kaasa wõetud kottidesse, ja Mashla nägi ära, et nendele
enestele seda korda küll midagi IM tehta.

Kohe wilksatab tal la teraw mõte peast läbi jn ta
hüiiab üht soldatit, ise käsa truuiste püsti hoides:
„Aui> ohmitseriherra..."
Mite Tallinn iial ei tohi walmis saada.
„Mis on?"
,
(Moderniseeritud muinasjutt).
„Aus ohmitseriherra lubab inina pistap oina parem
Igal sügisel tõused korra pimedal ööl üts wäike hall käsi oma pahemasse põuetaskusse."
mehike Ülemiste järwest, lähed Lasnamägc pidi alla
„Noh, pista." lubab soldat, kes näeb, et. kuigi juut põueSuure Tartu maanteele jn kUfib linnawahilt: ..Kas linn taskust rewolwri wõtaks, la sellega itta nndagi ärateha ei
juba walmis on, eht tas on weel midagi ehikamist seal?"
saaks.
Kuna nüüd suuremates linnades enamaste ikkagi juhtud,
Kuid nüüd pöörab Moshka ^osseli poole ja küsib:
et ehitamifetööle palju iial puhkamist ei leita, waid kui uusi
..Iossel, ma olep sulle sada ründel wõlgtl."
hooneid ci ehitata, tuleb wanade tallal mitmes paigas tohen
..Mtjah!" teeb Iossel, hirm»: pärast wõdisedes.
damisi, lappimist ja teisiti seadmist, nõnda et palju iialgi
Moshta pistab nüüd „oma parema kae pahemasse põue
tööwahet ei ole, kus tõik ametmehed puhkaksid. Aga kuigi tastllsse", wõtab sealt tasturaamatil ja selle wahelt saja
Eesti pank ja Eesti teater juba peatsid walmis olema, ja ta rilblase ning pistab selle Iosseli hammaste wahele.
kogemata ühel puhul kõik ehitamisetöö peats seisma, nisti
„Sooh, nüüd oleme tasa," ütleb ta siis.
ei tohita seda järwemehitesele kuulutada.
Kuigi Saksa soldatid enne toast lahkumist mõlemi taskud
Sellepärast on linna gaasid ja weewärgi^komisjoni poolt põhjalikult läbi otsisid ja mõlemil kõik raha ära wõtsid, oli
linnawahtidelc kindel käsk antud, halli wnnamehikesc kasimise Moshta ikkagi sada rubla päästnud, sest ta ei tarwitsenud
peale igakord wastuseks anda: „Linn ei ole kaugeltki weel Iosselile pärast enam wõlga tasuda.
Neftector.
walmis, seal on palju ehitusi poolikul ja linna inshenerid
teewad alles puurkaewude plaanist, mis eht mõne hea
aasta aega ära kulutawad, enne tui sellega korda saadakse."
Wõõras wanamehike wangutab siis wihaselt pead, pobi
seb sõnu, mis waht ei osta, pöörab kanna pealt ämber jn
läheb. Ülemiste järwe ja hiljuti tehtud lraawide kaudu Kurna
Eelplaau.
rabasse järwe, kus niiiid tema asupaik on, sest Ülemiste
järwes pole tal wee madaluse pärast enam wõimalik elutseda.
„Tore plaan tuli mul korraga lneeli>e!"
Peats wanamehe küsimise peäle kogemata wastuseks
lintama, et walmis ttnnas enam mtöagf ehitamist ei olla,
ftis tuleks Tallinna elanikkudele ots, sest wauamee«>
puhuks Ülemiste järwe wee töige mudaga wastu Mõigu
kallast, ja linna ei tuleks enam tilkagi wett. nõnda et
elanikud janu kätte peatsid surema.
Kreutzwaldi „Eeski rahwa Ennemuistesteft
juttudest" maha kirjutanud Sd.

,. Missugune?"

„Et sakslastele tõigi nende ennekuulmata metfttuoU itfi
katte maksta, waja koguda terwelt Wenemaalt täit . . . "
,. Koerad?"
„Ei. . . ämmad, ja nende kallale lasta. Oi, seda lõbu
siis tüll!"

lKlKlKlKlKlWlVlKlW
Ei aita.
Siin metsawaht, seal melsaiaw,
siin aednik, külaline pats.
siin loomarawitseja,
seal mõisawalitseja,
kes köit on tulnud Saksamaalt
ja mitte wõetud Eestiraalt
tui tule sõda, tegid keps,
ja neid ei olnud enam teps!
Kuid jäljed nendest järgi jäid,
ja kus nüüd üle kõnnid, täid,
seal igaüks nüüd tõik ju teab
ja patuoinad kohtu weab.
Mis rahwas iial pajatab,
nüüd warsti walgustatud saab
ei aita neid nüüd mingi keps,
ei stdemedti enam teps!
Sinepi Siim.

Vvsforufe waljud.

Meie Mats.
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Topsiwenna õhkamine. \

•

Kõrtsimeeste nutulaul.

•

!

Oh kui rasked on me päewad!
Seda tõik me wennad näewad: ]
kära täis on linn ja alew,
nagu tuleks koju Kaleco —
Eesti lastel õnne looma.
Eesti põlwe uuets looma,
aga tulija on ainus
kurb ja külm ja kuri — kainus!
Töötame küll wastu palju,
aga ta on nagu kalju . . .
Mine iial, kuhu tahad,
midagi ei mõju rahad:
Igaüks, tel tiea toru,
kõrtsi wastu aab nüüd joru,
ennast kõnemeheks seab,
wiina, õlle ära neab.
Isegi me kallid künnid
kiruwad nüüd nagu hunnid
meie rikkust ja me raha,
nagu teeks fee neile paha . ..
Imelik ka näha: wisad
isegi me linnaisad,
lellest mõned iga õhtu
täitsiwad me juures kõhtu,
pärast kodu poole astes
uulitsal weel laulu lastes —
kõik nüüd waleteele andund,
wiina, olle ära wandundl
Ütelge: kui tuuned ohtu
kõhus, kust siis saad weel rohtu,
tui meil kõhurohtu pole?.. .
Oh, see on ju lihtsalt kole!
Tallinn ilma tipsuta —
iga eesel — wipsuta l
Sinepi Siim.

Meie Matsi järgmine (18.) fõjanummer ilmub

20. detsembril s. a.

MW35
„Koit ..kuntskopio" nad üles leiawad. ..kuntssõnnik"
näituseks: sihuke ilus, peenike pulber, nagu fokolad kohe...
Külap nad nüüd warsti ka wiina jaoks midagi wälja mõtlewad, et wõta aga näpuotsa täis westitastust, pane pude°
lisse, lase kraanist wett peale ja eht ..kärakas" ongi walmis, oleks ikka parem kui see denaturirowka..."

Pettepilt.

Siin on õun ja siin on pirn,
Kus on aga nende omanik?

Kolm pähklit nupumeestele nakitfeda.
l. Missugune hobune näeb taha niisama hästi kui ette?
II. Mis on kõige raskem?
III. Kes karjus nii, et terwe maailm seda kuulis?

-

~ ^Mats ise»

15

Meie M a t s .

Nt. 17

Kingituseks
annetage igapäewases elus tarwisminewaid raamatuid.

Fahimehe Wraamat.
Täielik püssitundmine, püssiheadufe proowimine jne.
Linnukoerte tõud. Koerte kaswatamine ja wäljaõpeta»
mine Mitmesugused jahipidamise wiisid. Tähtamad
jahiloomad ja linnud. Piltidega. H i n d 70 kop.

MdulllllMllde arstimine.
Hobuste, weiste, lammaste, kitsede, sigade, koerte, kodu»
lindude haigused ja arstirohud nende rawitsemiseks.
H i n d 30 kop.

õugulllelt tasllllltulelt la eneletaswatulelt.
Arst M . J . Pokrowskaja. Huwitaw kirjatöö ja soowitaw lastekaswatajatele ja kooliõpetajatele. H i n d 50 k.

Mistezaiguled.
Dr. J.Masingi toim. Paljude piltidega. Hind 1.50 k.

Kodu-arlt ja lodu-aptet.
Haiguste äratundmine,
Hind 1 rbl.

rawitsemine ja arstirohud.

Põrgu ja taewas.
Läbielamised teises ilmas.

Hind 50 kop.

Zlulugemiled vldnlztutels.
Hind 30 kop.

Nlatilõ õVeraamat.
325 selgitawa pildiga. Hnd 3 r. Kõwas köites 3.50 t.

Alalllled, ilupuud la i l u O M .
J 40 pildiga Hind 1.50 kop.
„Teaduse" kirjastus, Harju ja Rüütli u. nurgal nr.3ZM
46/15,
sissetäik Rüütli uul.

I

Mlll-M «
10. luul 24. detlemhrln! l. il.
Sõja läbi teNnud raskete aegade tõttu
müüb Teadu«e kirjastus oma kirjas:::
tusel ilmunud raamatuid
:::

zllMlenWe hWMMOW
:::

Kõiki teisi raamatuid

:::

11! VMsentl llllll Wllll.
Muud kaubad, nagu: Jõulu ja uueaasta postkaardid, seeria, maakohtade,
sõja ja teised piltpostkaardid, kirjutusmaterjal, taskuraamawd, piltpostkaardi
ja päewapildi albumid, blokid ja kõik"
sugu raamatukaupluse kaubad, müüme
paraja hinnaga, nagu enne sõda, niikaua kuni tagawara ulatab.
Posti kaudu tellijatel tuleb saatmise- ja
::: kinnituse-raha juurde maksta. :::
^. Teaduse" raamamkalplus.
Harju ja Rüütli u. nurgal nr. 46/15,
sissekäik Rüütli nui.
Palume sisse astuda.

t

Jaanuarist algades, ilmub ande wiisi
iga kuu suur ajaloo raamat

Maailma sõda.
Praegu wõitlewad umbes 50.000 Eesti sõjameest meie ajaloolise waenlase sakslasega.
Et nende mälestust jäädawaks teha, tahab
Teaduse kirjastus ülemalnimetatud ajaloo
raamatu wälja anda ja sinna meie sõjameeste päewapildid sisse mahutada, järeltulewatele põlwedele mälestuseks. Sellepärast palume kõiki, kelledel sõjameeste pil-ti\i on, neid meile lahkeste tarwitamiseks
saata. Pildid hoitakse puhtad ja saadetakse tagasi, kes seda soowib.
Esiteks ilmuwad pildid meie ajakirjas,
Meie Matsis", mis 10.000 eks. trükitakse.
Ajaloo raamat Maailma fr&a maksab
6 rubla, ettetellides 4 r. 50 kop., kaastöölistele alandatud hinnaga.
Ettetellimist wõetakse wastu Teaduse kirsastuses,
Tallinnas, Harju ja Rüütli u. 46 15. Eissek. Rüütli u.
Sinnasamasse palume ka pildid ära anda.

msH

Ilmus

WM nimi 3IM1911

Sisuks muu seas: Idulu pühadel 1914. Sõjamees.
Haua ees. Kui soldat sureb. Idulu õhtul. I0ulu öö.
Walwel waiksel ööl. Wanaisa ja tütretütar. Metsawaikus.
Merelahing. Sojamehc saatus. Saksa-Wene sõda Tartus.
Õhtul. Nalja-kontsert. Noor sõjamees. Unenägu. Õhtueelsel wabal tunnil. Lahingus. Haudade keskel. Arusaa^
mata lugu. Meie aeg. Wilhelm von Hohenzollern. Painaja,
Hämaruses. Udu. Soow. Wanemate süda. Wanemate
r00m. Miini sõda. Laste Idulu hümnus. Jõulu hääled
maa peäl ja taewas. S u u r e m a a i l m a - f o j a l i i d u ?
r i i k i d e w a l i t s e j a t e p i l d i d j a n e n d e riigi-l a u l u d (hümnused) jne. Albumi kaunistawad 43 ilusat pilti.
Hind 30 kop. Saada ajalehemüüjatelt ja raamatu*
kauplustest.
„Teaduse" kirjastus,
Harju ja Rüütli uul. nuraal nr. 46/16,
,.....,.,,.
Mfekäit Rüütli uulitsalt
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Meie Matsi
tellimiste wastuwötutine 1915* a. peale on awatud.

Piltidega ilustatud ajakiri igaühele.
Igas numbris 25—35 pilti.
Fuba mõnda aega ilmub T e a d u s e kirjastusel (Sedtife iga
Xaiioäenml laialdastel rih§&ftböbeS armmks mannd ajakiri ,,Meie M a t s " '14. aastakäik) ja
tenia sõbrad ootawad teda iqa nädal fuilre iqatsusega.
- Täic öiguseqa töbib „ M e i e M a t s " ennast a j a k i r j a k s t g a s h e l e nimetaba,' mitte
ainult jellepoolest, et tenia'lua,cjaie arw juba esimese kuu jooksul 10.000 peäle tõusis, sellega kõiki
teisi järelabwijaid kaugele raha jättes, waid et ta ka kõigile mõnusat ajawiidet ja lõbu pakkuda
suudab, „Meie M a t s " jääb igaühele põnewalt oodatud majasõbraks, iseäranis aga ioed selle
poolest, et ta uaeruerkun hästi mõnusalt kõdistada mõistab ja ülekohut walusalt witsutab.
„ M e i e M i l t s " on omale eesmärgiks teinud koike enam-wähem tähtsaid p ä e w a
s ü n d m^u si piltides ja kirjeldustes kujutada, niihästi t õ e . u a l j a
kui ka p i l k e t o o n i i*.
I Mis ta selles asjas suudab, on ta juba käesolewa sõja ajal uäitanud.
Kunsti, teaduse, spordi ja seltskonua elust roob „ M e i e M a t s " igaklilgieid kirjan, leaieid
jn. piltisi.
Sõjast praegusel ajal pünewaid sõjtyuttusi ja piltisi: Eesti sõjameeste kirjasi sõjawäljalt
ja nende piltisi,; lugusi salakuulajatest, maa jn meresõjast. õbnsüjast ja weealufest sõjast, sõja
kangelastest ja ajaloost.
P õ n e w a d r o m a n i d i a j ut u d ! P i l d i d pä e wa s ü n D n m a t i s t
j oo u j a w ä l j a Nt a a l t ! R e i s i k i r j e l d u s e d j a p ä c w ü k a nste
l a s t e p i l d i d ! P i l d i d j a k i r j e l d n s e d kodu ja w ä l j a m a a
k a u n i m a t e st M a a k o h t a d e st!
Tabawad piUepildid?
Lobufat naeru sünnitawad naljaptldtb.'
„ M e i e M a t s i " aasta tellijad saawad Hinaata kaasa: Scinakalender 1915. Teaduse
tähtraamat 1915. CL — 15 k. Tallinna linna plaan
25 k. 6 ja 7 Moosese raamat — '1 x.
Elutungi awalduscd — 60 k. Seitsme liiduriigi hümnnsed
40 k. Kodune kokk — 1 r.
„Meie. Mlltsl" tellimise lund kättesaatmisegaa aastas 4 t. 50 t, 6 luu eest 2 r. 3 0 1 , 3 tuu eest l v . 201.
Toimetusest ise ära wiies: aastas 3 v. 50 l., fi kuu cesi 1 v. 80 T., 3 kuu eest 90 f. üksiku numbri Hint) 10 kop.

„ M e i e M a t s " räägib arusaadawalt r a b w a.k e e l e s ja teeb ualja r a h w a m e e l e s !
„ M e i e M a t s " näeb kõik! teab kõik! ja toob 1915. a a s t a l V a l l i m a a minewikust
ja olewikust huwitawaid kirjan, kõikwõim,llistesl sakslastest, kes meie maad ja rabwaft 700
aastat on kurnanud
« „ M e i e M a t s i " taaotöulisteks on kõik, kee rahwa kasuks lööd tabaioad telia!
P r o o w i n u ni b r i ö 10 kopikalise postmargi eest.
Tellimisi, wõetakse wastu- T a l l i n u a e . ..Teaduse" raamatukauplusev .patju ja Rüütli
uul' nurgal nr. 16/15. Linnades ja maal: kõigis Eesti raamatutauplustee. Peäle nende wõtawad
tellimisi kõik Weneriigi postkontorid wastu. Kirjalik tellimise adrese wälistele tellijatele:
r. Penevib, pfcviaKuiH >KypHa;ja ,.Mefie M a i a " .
..Meie Matsi" toimetuo. Tallinnas>.
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Onrjpjp fll}f|ffi" teatab oma laialdasele lugejate ringkonnale, et wiimasel ajal mitmed berrad oma
, , H l U l «UlUU) ajakirjadega ..Meie Matsi"'jälgedesse on astlllind. aga Mate ei ole kade poissi, ütleb
libtmlt ja lübidalt: ..eks katsuge õnne. sõbrad!
Nüüd aga ilmus ühe tuutud ja ameti poolest ..järeltegija" poolt ,.Meie Matsi" niine, pildi ja
knjnline leheke, kee ennast kõigis lehtede* wana ,.Meie Matsiks" kuulutab, müügile.
Niisuguse eest boiatame oma-sõpru, mitmed olla eksikombel ka seda inutud ,.Meie Matsiks"
arwanlld ja ostuild,
Tulewikus, tui ameti poolest jareltegija oma fwrjurntb ametit waba ei jäta, siia laseme järeltegija ..neerud" läbi katsuda, kas ta suurest Europa sõjast põrunud ei ole ja palume kohtuministeriuml
teda oma wangimajade kojamehe noorema kandidatina üles märkida,
,M«ie Mats".
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